REGULAMIN BUFETU „OKIENKO”
2020/2021
OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA
1. W bufecie mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły. Obowiązuje
zakaz wejścia dla osób z zewnątrz.
2. Przed wejściem do bufetu należy umyć lub zdezynfekować dłonie.
3. Przed wejściem do bufetu należy założyć maseczkę lub przyłbicę. W bufecie
należy zachować odpowiedni dystans.
4. Bufet jest wietrzony po każdej przerwie.
5. Stoły, krzesła i blaty w bufecie są dezynfekowane po każdej przerwie. Odległość
między stołami w bufecie wynosi 2 m.
6. Przy korzystaniu z ekspresów do kawy należy obowiązkowo zdezynfekować ręce
lub użyć jednorazowych rękawiczek dostępnych w bufecie.
7. Jednorazowe naczynia są podawane przez personel bufetu.
8. Personel bufetu jest zaopatrzony w stosowne środki ochrony osobistej (maseczki,
przyłbice, rękawiczki).
ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
1. Obiady wydajemy w godzinach:
 Klasy 1: 13.35
 Klasy 2 i 3: 14.30 – 14.50
2. Obiady wydajemy w formie usługi cateringowej w opakowaniach jednorazowych
(+ jednorazowe sztućce) na podstawie listy zgłoszonych osób. Nie ma możliwości
odebrania obiadu za drugą osobę.
3. Uczniowie spożywają obiady w miejscach wskazanych przez dyrekcję szkoły.
4. Po zjedzeniu obiadu uczniowie są zobowiązani do wyrzucenia opakowania
do koszy na śmieci wskazanych i oznaczonych przez szkołę, które będą
znajdowały się na każdym korytarzu.
ZAPISY NA OBIADY I ODWOŁYWANIE POSIŁKÓW
1. Zamówienie abonamentu obiadowego odbywa się SMS-em na nr telefonu 514
281 600. Należy podać dane kontaktowe do rodzica/opiekuna, imię i nazwisko
dziecka, szkołę oraz klasę.
2. Zgłoszenia należy dokonać do 4 września, a w kolejnych miesiącach najpóźniej
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapisaniem na posiłki na cały rok
szkolny oraz akceptacją regulaminu bufetu.

4. Rezygnację z abonamentu należy zgłosić SMS-em na nr telefonu 514 281 600
minimum 3 dni wcześniej. W razie braku rezygnacji rodzic/opiekun jest
zobowiązany opłacić abonament na kolejny miesiąc.
5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odwołać SMS-e
na nr telefonu 514 281 600 dzień wcześniej, wpisując w treści imię i nazwisko
dziecka, nazwę szkoły oraz klasę.
6. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej wycieczką, posiłki należy
odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole do godz.
9 tylko SMS-em na nr telefonu 514 281 600.
7. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po wskazanych terminach nie podlegają
odliczeniu w kolejnym miesiącu.
OPŁATY
1. Opłaty za posiłki dokonuje się na konto MEJTS Marcin Zakrzewski nr:
56 1140 2004 0000 3102 7699 5707 (wpisując w tytule przelewu imię
i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę oraz miesiąc, np.: Jan Kowalski, SP
211, 7B, wrzesień).
2. Nie ma możliwości zapłacenia za abonament gotówką w bufecie.
3. Cena obiadu (zupa, II danie z surówką, kompot) w abonamencie wynosi 12 zł. Nie
ma możliwości kupienia obiadu poza abonamentem.
4. Opłaty za abonament dokonuje się z góry, najpóźniej do trzeciego dnia roboczego
danego miesiąca.
5. Koszty posiłków odwołanych w danym miesiącu należy odliczyć od wartości
abonamentu na kolejny miesiąc. Nie ma możliwości skumulowania odpisów
i rozliczenia całości później.
6. Informację o wysokości abonamentu w danym miesiącu wysyłamy SMS-em
do rodziców/opiekunów oraz zamieszczamy na stronie www szkoły.

